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 خۆشترین مژدە بۆ تاوانبارترین كەس

  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت خواپەرستى تەنها بۆ خوا ناكەیت. 

* ئەگەر تۆ كەسێكيت نوێژ وڕۆژ وخێر وخێرات ناكەیت. 

* ئەگەر تۆ كەسێكيت قورئان ناخوێنيت و یاد و زیكرى خالقى 
زەوى وئاسمان ناكەیت. 

* ئەگەر تۆ كەسێكيت گوێڕایەڵى خواى گەورە و نێردراوە 
دڵسۆزەكەى ناكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت زینا و داوێن پيسى دەكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت ئارەق ومشروباتى عەقڵ ڕووخێن 
دەخۆیتەوە...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت دزی وناپاكى وغەش وخيانەت 
دەكەیت...  
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* ئەگەر تۆ كەسێكيت درۆدەكەیت وبوهتان هەڵدەبەستيت 
وغەیبەتى هاوڕێيانت دەكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت جگەرە ونێرگەلە وتلياك دەكێشيت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت فيتنەیى ودووزمانى وجاسوسى 
بەسەر هاوڕێكانتەوە دەكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت گوێبيستى ئاوازى شەیتان دەبيت و 
تەماشاى ئەفالمى بێ ڕەوشتى دەكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت بەندەى پارەیت و ئەسيرى دەستى 
حەزوئارەزوەكانتى...  

* ئەگەر تۆ كەسێكى پياوكوژ وستەمكار ودادپەروەرنيت. 

* ئەگەر تۆ كەسێكيت ئازارى دایك وباوكت دەدەیت و ڕێزیان 
ناگریت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت گاڵتەجارى و سوكایەتى بە خەڵك 
وهاوڕێكانت دەكەیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت حەرام وریبا دەخۆیت...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت فيز و تەكەبوور بەسەر خەڵك 
وهاوڕێكانتدا دەكەیت...  
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* ئەگەر تۆ كەسێكيت یارمەتى وكۆمەكى هيچ كەسێك 
ناكەیت بۆ هيچ شتێ...  

* ئەگەر تۆ كەسێكيت ئەم تاوانانە و هەزارەها تاوانی تریش 
ئەنجام دەدەیت... 

وە بێزار بوویتە وخەفەتبار ودڵتەنگيت بەئەنجامدانى ئەم 
تاوانانە و دەتەوێت وازیان لێ بهێنيت و خۆت ئاسودە بكەیت و 

ڕێگەى ڕزگارى بدۆزیتەوە، ئەوە دەرگاى لێخۆشبوونى خواى 
گەورە هەميشە كراوەیە و پێشوازى لە تۆبەكارانى 
خۆشەویست دەكات، خواى گەورەش بەڵێنى داوە 

ميوانەكانى خۆى و ئەوانەى دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ الى 
 ببەخشێ.. ێنائومێد نەكات وخـە�تى لێ خۆشبوونيان پ

َّ اْهَتَدىهەروەك دەفەرموێت: [  ُم ا   ًِ  ََ  ََ ًِ ََ ََ  ََ ََ م ََ  ََ  ََ َ َِ ً ِ ّ  ٌ  ّّ ًِِ غََف ّ 
)، واتا: (خواى پەروەردگار فەرموویەتى:) من 82] (طـه: 

دەبوورم لەو كەسەى كە تەوبە دەكەن وباوەڕ دەهێنێت 
وكردەوەى چاك ئەنجام دەدات، لەوە و دواش بەردەوام دەبێت 

لەسەر ئەو تەوبەیەى كە كردوێتى. 

َْ {هەر خواى گەورە دەفەرموێت:  ًسًه ّم ن
َ
فموا َ�َ أ َ�ْ

َ
ََ أ ًي َّ ََ ا ًِ ََ ًَ َْ يَ   ُم

َم  ًَّحي ٌم اّ و ّم َو اغَْف ُم هم ًياا  نًنّ َِ  ََ نمو َُ َم ا ْفًّ َْ ًََ ٌّْاًَّ اّ ً نًّ� اّ َ  وا  َُْاَمنم  }َن 

)، واتا: بەبەندەكانم بڵێ: خواى گەورە دەفەرموێت: ٥۳(الزمر: 
ئەى بەندەكانم ئەى ئەوانەى كە تاوان وسەرپێچى زۆرتان 
ئەنجام داوە و ستەمتان لەنەفسى خۆتان كردووە، نائومێد 

مەبن لە ڕەحم وسۆز و لێخۆشبوونى خوا،چونكە خواى گەورە 



 

6 

 

لە هەموو تاوان و هەڵەكانتان خۆش دەبێت، بێگومان ئەو 
خودایە زۆر لێبووردە و بەسۆز و ميهرەبانە. 

ئای ئەمە چ مژدەیەكە بۆ ئەو كەسانەى كە لەناودەریاى گوناه 
وتاواندا غەرق بوونە و خەریكە دەخنكێن تيایدا، ئاى چ 

خە�تێكە بۆ كەسێك دیارى وەربگرێت، ئاى چ دەرمانێكە بۆ 
كەسێك شيفاى بووێت.  

دەى برا و خوشكى بەڕێز... پەلە بكە بۆ گەڕانەوە بۆ الى خوا 
و بەڕاستەقينەیى پەیمانى پێ بدە، تا خواى گەورە هەموو 

خراپە و تاوانەكانيشت بۆ بگۆڕێت بەچاكە، چونكە ئەگەر 
بەڕاستى بگەڕێيتەوە بۆالى خوا ئەوە خواى گەورە هەموو 

خراپە و تاوانەكانت بۆ دەگۆڕێت بەچاكە، هـــەروەك 
ُم اّ م {دەفـــــەرموێت:  ََِدً ْم  ََ ً غَِ َْ

م
ا  فَُ ًِ  ََ ًا  َِ ََ  ََ ًِ ََ ََ  ََ ََ م ََ  ََ  ََ َ ََ نًّن 

ـا  ًٌّحيِ ا  ٌا ـو ّم ََ ـ َ� اّ م  ـَ ََ َْ َحَسَم  و  ًَِِا ًًَه )، واتا: تەنها ۷۰ (الفرقان: }َي

ئەوانە نەبێت كە تەوبە دەكەن وپەشيمان دەبنەوە و ئيمانى 
دامەزرا و دەهێنن وكاروكردەوەى چاك ئەنجام دەدەن، ئەوانە 

خواى گەورە خراپەكانيان بۆ دەگۆڕێت بەچاكە، وە خودا 
هەميشە لێخۆشبوو ميهرەبانە... ئەگەر بە قەبارەى هەموو 
دونيا تاوانت كردبێت، بە�م ویستى گەڕانەوەت كرد بۆ الى 

خوا و گەڕایتەوە بۆ الى و تەوبەیەكى ڕاستەقينەت كرد ئەوە 
خواى گەورە بەقەبارەى دونيا چاكەت بۆ دەنووسێت... دەى 

ئێستا چاوەڕوانى چى دەكەیت... پەلەبكە و بڕیاربدە...  
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لەكۆتایدا... ئەى تاوانبارترین كەس بێئاگامەبە لەو خوایەى كە 
تەمەنى بۆ ژیانت داناوە، هەروەها بۆ هەناسەكانت و 

 ڕۆژەكانيشت ماوەى داناوە...


